
 ٠١٢٨١١٢٥١٧٦/ محمد مدبولى  ت/  من اعدادأالتربیھ الوطنیھسلسلة الفرصھ االخیره التعلیمیھ تقدم لكم لیلة االمتحان فى 
 

 ٢٠١٦ - ٢٠١٥ مع تمنیاتى بالتوفیق والنجاح للصف االول الثانوىترقبوا لیلة االمتحان فى الفلسفھ 
 
 

ة ماھى أبرز الدروس العملی/ ٣س*
  ؟للمواطنة

 حقوقیة وثیقة أول المدینة صحیفة -١
 تفرق ولم األفراد بین  العالقة نظمت
 الجنس أو اللون أو الدین بسبب بینھم

 وضع من أول )ص(الرسول فكان ،
 حیث المواطنة لمفھوم الحقیقى المعنى
 احترام على المدینة صحیفة بنود نصت
 فى سكن من كل وحریات حقوق

 ، مسلم غیر أو كان مسلمًا المدینة
  غیره عن تمییز دون بواجبات وألزمتھ

  المواطنة فى الدستور المصرى -٢
  یقوم -:یلى ما على )٦ (نصت المادة

 الدیمقراطیة مبادئ على السیاسى النظام
 بین تساوى التى والمواطنة ، والشورى

 والواجبات الحقوق فى المواطنین جمیع
  ھالعام
  ؟أبعاد الھویةحدد / ٤س*
 االنتماء وھو :الوطنى المجتمعى عدالب-١

 عاداتھ علي والمحافظة المجتمع لھذا
 والمساھمة فى حل وقیمھ وتقالیده
  مشكالتھ

بالثقافة  الوعى ھو  البعد العربى -٢
اإلسالمیة والمحافظة علیھا  واإلھتمام 

  بقضایا األمة اإلسالمیة
ھو الشعور   البعد االفریقى -٣

العمق  ھاباالنتماء ألفریقیا باعتبار
لمصر والوعى بقضایاھا  االستراتیجى

  المختلفة
 من جزء أننا حیث  البعد العالمى -٤

  : -اآلتى عمل یتطلب وھذا العالم ھذا
  وحریاتھم اآلخرین حقوق احترام - ١ 
 الصراعات حلفى  المشاركة - ٢ 

   سلمیة بطرق
  العالمى السالم تشجیع - ٣ 

  واختالفھا الثقافات بتعدد العتراف ا-٤
 :أسالیب نشر التسامح وقبول اآلخر*
 التواصلخالل  من : الحوار )أ (*

 وتعمیق القرار اتخاذ فى والمشاركة
 ثقافة قبول )ب الدیمقراطیة معانى
  حتى لو اختلفت مع ثقافتك اآلخر

-١؟حدد قیم المواطنة/ ٥س*
 مستویات وتتعدد :المسئولیة

  :أوال* :اآلتىك المسئولیة
 : نفسھ تجاه المواطن مسئولیة

 نیحسوت غرائزه ضبطب على یعمل
  مع تعامالتھ فى أخالقھ
 تجاه المواطن مسئولیة:ثانیا*غیره

 ةتنمی فى یسھم أن   :عالمجتم
 المجتمع من خالل المدرسةوتطویر

 مثل. فیھ عیشی الذى الحى أو
 ةیاالم محو مشروع
 المواطنمسئولیة : ثالثا*والنظافة

 احترام علیھ یجب  ةالدول تجاه
 ومراقبة الدولة و قوانین  منظا

سئولیات الدولة م: رابعًا*سلطاتھا
 :سلطات الدولة ھى :تجاه الشعب

 البرلمان ھى السلطة التشریعیة -١
 ىمجلس من ویتكون المصرى

 عمل ومھمتھ والشورى الشعب
 وإقرار والقوانین التشریعات

 وممارسة للدولة العامة الموازنة
  السلطھ التنفیذیھ أعمال على الرقابة

 :)الحكومة( السلطة التنفیذیة -٢
 العامة السیاسة وضع ومھمتھا

  للدولة
تتمثل فى  : السلطة القضائیة-٣

 وفقا أحكامھا وتصدر المحاكم
 فى الفصل وتتولى للقانون

 )٢(المواطنین بین المنازعات
 إنسانیة قیمة التسامح التسامح

 تدعو إلیھا المجتمعات  رفیعة
  قبول اآلخر وتعنى –المتحضرة

: السماویة األدیان فى التسامح* 
 بقیة مع التعامل :فى المسیحیة*

 بالمحبة األخرى األدیان أبناء
 شجع :فى االسالم*والتسامح

 امان فى التعایش على اإلسالم
 عقد فقد ذلك على والدلیل وسالم
  مع والمواثیق العھود اهللا رسول

  غیر المسلیمین

 وإنما طلقةم حریة  لیست: الحریة٣
 یترتب علیھا مسئولیة وانضباط حریة

   :الحریة مجاالت وتتنوع
 للمواطن ان  حیث: االعتقاد حریة*

 جو الدینیة فى شعائره فى اقامة حریة
   .منآ

  من مكان إلى آخر:  التنقل حریة*
 فى  اإلنسان حر : العمل حریة*

بعیدا عن األعمال   مھنتھ اختیار
  لمخدراتا فى التجارة  مثلالمحظورة

الحق فى  إنسان  لكلالتملك حریة*
 بأمالكھ المساس وال یمكن التملك

  بالقوة منھ أوأخذھا
 لكل :عن الرأى والتعبیر الفكر حریة*

 أو بالقول عن رأیھ التعبیر حق إنسان
  بالتصویر أو بالكتابة

 :بعض أسالیب التعبیر عن الرأى*
 استخدام -الحوارات والمناقشات 

 الندوات حضور -وسائل اإلعالم 
  السلمى التظاھر - توالمؤتمرا

  بین جمیع المواطنین:المساواة -٣
 فى ممارسة الحقوق أمام  القانون ، و

، وتكافؤ  الفرص  الواجبات أداء و
اللون ، الدین، بصرف النظر عن 

  ،،،الخالجنس
 الدستور أكد: لمشاركة المجتمعیة ا-٤ا

  ھىالوطنیة الوحدة أن على المصرى
 المصریة الحدیثة الدولة اءبن أساس

  وتقدمھا
بعض مظاھر الوحدة الوطنیة فى *

 ):أمثلة على الوحدة الوطنیة( مصر
 وتالحم جمیع طوائف :١٩١٩ ثورة*

حرب *الشعب ضد االحتالل االنجلیزى
حیث :  ١٩٧٣السادس من أكتوبر

مسلمین ( انتصر الجیش المصرى 
  .على العدو الصھیونى) ومسیحیین

حیث خرج :  ٢٠١١ینایر ٢٥ثورة *
ومسحیین  مسلمین المصریین جموع

   والكرامھحریةال  العیش و وأجل من
  
  

  بالتوفیق والتجاح 
استاذ الفلسفھ وعلم النفس 

  بمدرسة منشاة القناطر الثانویھ 
  محمد مدبولى/ أ

  ٠١٢٨١١٢٥١٧٦/ ت

    

٢ 


